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 0  800  14  000

Kryetari Imri Ahmeti: Investimi në çerdhe publike, është po aq i rëndësishëm sa investimi në
institucione të arsimit të lartë, sepse sa më të vegjël të kyqen fëmijët në institucione arsimore
aq më shumë përparojnë dhe përgatiten për rrugën e tyre drejt shkollimit.

KOMUNA  E  LIPJANIT



Ministri Zemaj vizitoi
Komunën e Lipjanit
Kryetari Imri Ahmeti dhe Ministri Armend Zemaj kanë takuar stafin
shëndetësor dhe janë njoftuar me gjendjen aktuale të pandemisë Covid-19 në
komunën e Lipjanit.

Kryetari Imri Ahmeti ka pritur ministrat
Besian Mustafa dhe Ramë Likaj

Kryetari Ahmeti dhe Ministri  Mustafa
diskutuan për mundësitë e përkrahjës së
fermerëve të komunës së Lipjanit,  si
potencial  i  fuqishëm prodhues në vend.

Kryetari Ahmeti dhe Ministri  Likaj  u kordinuan
për bashkërëndimin e aktiviteteve mes nivelit
qendror dhe atij  lokal për fi l l imin e vitit  të ri
shkollor 2020/21



Është bërë asfaltimi i rrugëve
në fshatin Bujari

Po vazhdojnë punimet në
rregullimin e shtratit të
Lumit Sitnica

NGJARJE TË TJERA
Është zhvilluar takim me drejtorët e shkollave,
ku është diskutuar rreth përgatitjeve për
fillimin e vitit të ri shkollor 2020-2021.

Nënkryetari Komunës Fauz Xhemajli ka marr
pjesë në përurimin e shtëpisë së re të Agim
Sahiti nga fshati Varigovc të Komunës së
Lipjanit.
Është mbajtur mbledhja e rregullt e KKSB-së.

Kuvendit i Komunës së Lipjanit ka mbajtur
seancë të jashtëzakonshme.

1080 maturant lipjanas iu nënshtruan Provimit
të Matures Shtetërore.

Diskutohet Projekt – Rregullorja për
menaxhimin e mbeturinave në territorin e
Komunës së Lipjanit.

Komuna e Lipjanit ka mbajtur dëgjim publik për
shpronësim të paluajtshmërive në funksion të
ndërtimit të rrugës unazore në Lipjan.

Janë mbajtur dëgjimet buxhetore
për planifikimin e buxhetit 2021-
2023



Shkolla "Adem Gllavica" në
Lipjan e gatshme për fillimin e
procesit mësimor

Me intensitet të shtuar kanë
vazhduar ponimet në
palestrën sportive në Lipjan

Janë dezinfektuar hapësirat
shkollore në Komunën e
Lipjanit

Po vazhdon mirëmbrajtja e
hapësirave publike në qytetin e
Lipjanit



Asfaltimi i rrugicave në Bujan

Rregullimi i rrugëve me kubëza
betoni në Janjevë

Asfaltimi i rrugëve në fshatin
Gllogovc dhe rregullimi i
hapësirës gjelbëruese

Asfaltimi i rrugicave në Gadime 



KOMUNA E LIPJANIT

Fond shtesë  për subvencionimin e bujqëve
dhe fermerëve
Dyfishim të subvencioneve në Kulturë Rini
dhe Sport

Ky  buletin  është  përgatitur  nga  Zyra  për  Informim

Rritja e mjeteve buxhetore në Arsim

1,311.801.00 EUR
Subvencione dhe transfere 
Mallra dhe shërbime 
Investime Kapitale

Shtimi i mjeteve në buxhetore në Shëndetësi 

Nga rezervat Komunale

Nërtimi shkollës së mesme në Gadime
Poligoni Sportiv në Lipjan
Asfaltimi i rrugicave në fshatra (Banullë, Qllapek, Janjevë, Gllogovcë)
Rregullimi i Infrastrukturës në shkolla

212,377.45 EUR
Ridestinimi mjeteve për projekte të reja kapitale
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Ky  buletin  është  përgatitur  nga  Zyra  për  Informim

322
TOTAL

201
TË SHËRUAR

107
AKTIVE

14
TË VDEKUR

Komuna e Lipjanit ka mengjuar situaten
me pandemi ku deri me daten 28.08.2020
jane identifikuar këto raste:


